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ประเด็นการเชื่อมโยงในการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
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1. การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
2. การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย
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การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย

องค์ประกอบที่ส าคัญ
1. ชื่อโครงการวิจัยวิจัย
2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
4. สมมติฐานการวิจัย
5. ขอบเขตของการวิจัย
6. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย(ต่อ)

องค์ประกอบที่ส าคัญ (ต่อ)
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
8. วิธีด าเนินการวิจัย
9. เอกสารอ้างอิง
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่จะน าผลวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 
11. ระยะเวลาที่ท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอด

โครงการวิจัย



1. การก าหนดปัญหาและความส าคัญของการวิจัย

ขั้นตอนในการก าหนดปัญหาการวิจัย

สภาพปัญหา

ศึกษาสภาพปัญหา

- สังเคราะห์ปัญหา

- วิเคราะห์ปัญหา

Who?
Where?
What?
When?
Why?
How?

ตั้งค าถามวิจัย
ปัญหาวิจัย

(ตั้งชื่อเรื่องวิจัย)
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เทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง
1. กระชับและชัดเจนว่าจะท าวิจัยเรื่องอะไร
2. อ่านแล้วเข้าใจว่าจะศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง
3. ต้องไม่ตั้งชื่อเรื่องเป็นประโยคค าถาม
4. นิยมตั้งชื่อเรื่องจากตัวแปรตาม กรณีที่เป็นเรื่องท่ีซับซ้อน
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2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย
วิธีการเขียน

- ต้องเขียนให้เห็นชัดเจนว่าเรือ่งที่จะท าวิจัยมีความส าคญั
- เขียนเชื่อมโยงล าดับของเนือ้หา 
- มีการอ้างอิงข้อมูลเชิงตัวเลข
- มีการอ้างอิงแหล่งทีม่าของขอ้มูลตามวิธีการอ้างอิงงานวิจัย
- มีการเขียนถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องทีจ่ะ

ท าวิจัยที่สะท้อนถึงตัวแปรที่ใชใ้นการศึกษาของล าดับ
เนื้อหา
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
วิธีการเขียน
- กระชับและชัดเจน สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
- มีความชัดเจนว่าจะศึกษาอะไรบ้าง
- ครอบคลุมทุกปัญหาการวิจัย น าไปสู่การออกแบบการวิจัยได้
- เรียงล าดับ
- การมีวัตถุประสงค์หลายข้อ อาจท าให้ต้องใช้เวลา เพราะต้อง

วิเคราะห์และสรปุตอบให้ครบทกุข้อ
- มักเขียนว่า เพื่อศึกษา.../เพือ่เปรียบเทียบ..ระหว่าง.../เพื่อศกึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการ...
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4. สมมติฐานการวิจัย(ถ้ามี)

วิธีการเขียน
- สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
- แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
- ก าหนดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทดสอบได้
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5. ขอบเขตของการวิจัย
วิธีการเขียน

- ขอบเขตด้านประชากร
- ขอบเขตด้านตัวแปร
- ขอบเขตด้านสถานที่และเวลา
- เรียงล าดับ
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6.การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเขียน

- แนวคิดแยกตามตัวแปร
- ทฤษฎีแยกตามตัวแปร
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแยกตามตัวแปร
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการเขียน

- แนวคิดแยกตามตัวแปร
- ทฤษฎีแยกตามตัวแปร
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแยกตามตัวแปร
- น าทั้ง 3 ประเด็นมาสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

ซึ่งนิยมท าเป็นรูปภาพ และอ้างอิงทีม่าของกรอบแนวคดิ



ตัวอย่างการก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย



การวิจัย
เรื่อง 

ภาวะผู้น าของหัวหน้างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรสายปฏิบัติการในบริษัท.........



แบบที่ 1
วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น าของหัวหน้างาน กับความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในบริษัท.........

2. เพื่อศึกษาตัวพยากรณ์ร่วมระหว่าง ภาวะผู้น าของหัวหน้างาน กับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในบริษัท.........
สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้น าของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในบริษัท......... 

สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าของหัวหน้างานสามารถร่วมกันท านายความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในบริษัท.........



แบบที่ 2
วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น าของหัวหน้างาน กับความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในบริษัท.........

2. เพื่อศึกษาประสบการการท างานของฝ่ายปฏิบัติการ กับความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในบริษัท.........

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้น าของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่น

ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในบริษัท.........
สมมติฐานที่ 2 ระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกันของบุคลากรสายปฏิบัติการมีผล

ต่อระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การในบริษัท.........





ตัวอย่างงานวิจัย
เรื่อง

ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
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Online Purchase Intention of Goods or Service 
through Smartphone



วตัถุประสงค์การวจิัย

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อทศันคติในการซ้ือสินคา้หรือบริการ
ออนไลน์

2. เพื่อศึกษาทศันคติในการซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภค และบรรทดั
ฐานของกลุ่มอา้งอิงในการซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการออนไลน์ผา่นสมาร์ทโฟน



ปริทศัน์ วรรณกรรม ทีเ่กีย่วข้อง

แนวคิดเกีย่วกบั
การตลาดดจิิทลั

การตลาดดจิิทลั (Digital Marketing) คือ พฒันาการของ
ตลาดในอนาคต ทีนั่กการตลาดสามารถส่ือสารแบบสองทาง 
(Two-way Communication) กบัลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง 
(Wertime and Fenwick, 2551)

แนวคิดเกีย่วกบั
พาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ หรือ 
E-commerce

E-Commerce เกีย่วข้องมากกว่าการเป็นส่ือแลกเปลี่ยน
ทางการเงนิระหว่างองค์กรและลูกค้า (Chaffey, 2007) โดย
สามารถน าไปใช้ปรับปรุงธุรกจิได้เกือบทุกแง่มุม (Kosiur, 
2542) 



ปริทศัน์ วรรณกรรม ทีเ่กีย่วข้อง
แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ และการรับรู้คุณค่าของลูกค้า
การรับรู้ เป็นปัจจยัหน่ึงของตวัแปรทางดา้นความคิด (Thought 

variables) ในกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (เพญ็ศิริ โชติพนัธ์, 2551)

การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ ความแตกต่างจากการประเมินส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั
ในผลประโยชน์ทั้งหมด กบัตน้ทุนและการรับรู้
ทางเลือก (Kotler and Keller, 2007)



ปริทศัน์ วรรณกรรม ทีเ่กีย่วข้อง
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี

Davis et al. (1989)

ตวัแปร
ภายนอก

การรับรู้
ประโยชน์

การรับรู้ความ
ง่ายในการใชง้าน

ทศันคติใน
การใชง้าน

พฤติกรรม
ความตั้งใจ

การใชง้านจริง



ปริทศัน์ วรรณกรรม ทีเ่กีย่วข้อง
ทฤษฎกีารกระท าด้วยเหตุผล

Schiffman and Kanuk (2004)

ความเช่ือวา่
พฤติกรรมจะน าไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีแน่นอน

การประเมินผลลพัธ์

ความเช่ือวา่กลุ่ม
อา้งอิงเห็นวา่ควร
แสดงหรือไม่ควร
แสดงพฤติกรรม

แรงจูงใจในการท า
ตามความคิดเห็นของ

กลุ่มอา้งอิง

ทศันคติต่อ
พฤติกรรม

บรรทดัฐานของกลุ่ม
อา้งอิง

ความตั้งใจ
แสดง

พฤติกรรม
พฤติกรรม



ตัวอย่างงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

การรับรู้ทีส่่งผลต่อทศันคตใินการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์

Yang (2012) Consumer technology traits in determining mobile shopping 
adoption: An application of the extended theory of planned 
behavior
ผลการวจิยั พบวา่
การรับรู้ความเพลิดเพลิน และการรับรู้ดา้นประโยชน์มีผลกระทบ
ทางบวกต่อทศันคติ
บรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิงมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นมือืือ



ตัวอย่างงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

การรับรู้ทีส่่งผลต่อทศันคตใินการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์

Amaro and Duarte
(2014)

An integrative model of consumers’ intention to purchase 
travel online
ผลการวจิยั พบวา่
ความตั้งใจซ้ือบริการท่องเท่ียวผา่นทางออนไลน์เป็นไปตาม
ทศันคติและการรับรู้
การรับรู้ท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ดา้นประโยชน์ และการรับรู้ความ
ง่ายในการใชง้าน เป็นตวัท านายท่ีส าคญัของทศันคติท่ีมีต่อการ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์
ความเส่ียงมีบทบาทส าคญัในการซ้ือบริการท่องเท่ียวผา่นทาง
ออนไลน์



ตัวอย่างงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

ทศันคตแิละบรรทดัฐานของกลุ่มอ้างองิทีส่่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้า
หรือบริการออนไลน์

ณฐัสพนัธ์ เผ่าพนัธ์
(2552)

ทศันคติของผู้ใช้อนิเตอร์เน็ตทีม่ต่ีอความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่าน
ออนไลน์
ผลการวจิยั พบวา่
การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน และการรับรู้ประโยชน์ มีผล
ต่อทศันคติในการซ้ือสินคา้ออนไลน์
ทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และความน่าเช่ือืือ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์อยา่งมี
นยัส าคญั



ตัวอย่างงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

ทศันคตแิละบรรทดัฐานของกลุ่มอ้างองิทีส่่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้า
หรือบริการออนไลน์

สุพรรณกิาร์ สุภพล และ
เพญ็ศรี เจริญวานิช 

(2554)

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลติภัณฑ์ทาง
อนิเตอร์เน็ตของผู้บริโภคชาวไทย 
ผลการวจิยั พบวา่
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ดา้นความเส่ียง และการรับรู้ดา้น
ประโยชน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
มีทศันคติเห็นดว้ยกบัการซ้ือผลิตภณัฑท์างอินเตอร์เน็ต
การรับรู้ดา้นความเส่ียง การรับรู้ดา้นประโยชน์ และ
ทศันคติ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑท์าง
อินเตอร์เน็ต



กรอบแนวคดิการวจิัย

การรับรู้
ดา้นประโยชน์
ดา้นความง่ายในการ
ใชง้าน
ดา้นความเพลิดเพลิน
ดา้นความเส่ียง

ทศันคติ

บรรทดัฐานของกลุ่มอ้างองิ
กลุ่มปฐมภูมิ
ครอบครัว
เพื่อน
เพื่อนสนิท
กลุ่มทุติยภูมิ
ผูเ้ช่ียวชาญ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียง
บลอ็กเกอร์
สมาชิกในชุมชนออนไลน์

ความตั้งใจซ้ือ
สินค้าหรือบริการ
ออนไลน์ผ่าน
สมาร์ทโฟน

H1

H2



สมมตฐิานการวจิัย
H1: การรับรู้ของผูบ้ริโภคมีผลกระทบทางตรงต่อทศันคติในการซ้ือสินคา้หรือบริการ

ออนไลน์
H2: ทศันคติในการซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภค และบรรทดัฐานของ

กลุ่มอา้งอิงในการซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภคมีผลกระทบทางตรงต่อความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ผา่นสมาร์ทโฟน



END


